
ولكن الصحيح يف هذه املسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد ؛ يعين أراد أن يقتل 

زيدا فأصاب عمروا فهذا عمد ؛ لكن لو أراد أن يقتل بعريا فأصاب رجال فليس العمد وذلك لظهور الفرق بني 

املؤمن ؛ فالصواب يف هذه املسألة أن اآلدمي وبني البهيمة ؛ وال ميكن أن يقال قصد قتل البهيمة بقصد قتل 

ومن  يقال: العمد يشمل ما إذا قصد هذا املؤمن بعينه أو قصد من كان يف وصفه من املؤمنني فإنه يعترب عمدا .

أن من قتل مؤمنا غري متعمد فال عقوبة عليه أي ال يعاقب ذه العقوبة ؛ وذلك ألن القيد فوائد اآلية الكرمية: 

(( خالدا فيها ومن فوائدها: أن قاتل املؤمن عمدا خيلد يف النار ؛ لقوله:  تب ما يرتتب عليه .يعترب شرطا يف تر 

وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا يف معىن هذه الكلمة ؛ فمنهم من قال: إن اخللود هو املكث الطويل وال  ))

ن يف اآلية إشكال إطالقا ؛ ومن العلماء يشرتط أن تكون دائما ؛ وهلذا مل تقيد اآلية باألزلية ؛ وهذا القول ال يكو 

من يقول: اخللود هو املكث الدائم ؛ وعلى هذا القول يرد على هذه اآلية إشكال وهو أن قاتل النفس ال خيرج 

(( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ... فمن عفي له من اإلميان ؛ لقول اهللا تبارك وتعاىل: 

من ال خيالف اإلميان ؛ فقيل: إن اآلية حممولة على من استحل ذلك أي من استحل قتل مؤ من أخيه شيء )) 

املؤمن عمدا ؛ لكن هذا القول ساقط ؛ ألن من استحل قتل املؤمن عمدا فهو كفر سواء قتله أو مل يقتله ؛ وهلذا 

أم مل يقتله ؛ وهذا التخريج ملا قيل هذا التخريج لإلمام أمحد تبسم وقال: إذا استحل قتله فهو كافر سواء قتله 

يشبهه ختريج من خرج أحاديث كفر تارك الصالة على أن املراد من استحل ذلك ؛ فإنه يقال: من استحل ترك 

الصالة سواء ترك أم مل يرتك ؛ فحمل نصوص كفر تارك الصالة على املستحل الذي ال يعتقد فرضيتها فيه حتريف 

فظ عن ظاهره ؛ والوجه الثاين حتميل النص مبعىن ال جيوز عليه ؛ للنص من وجهني ؛ الوجه األول صرف الل

فاجلناية على النصوص يف هذه املسألة من وجهني ؛ وقال بعض العلماء: إن اآلية على تقدير شيء حمذوف ، و 

دون  (( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ماالتقدير: فهذا جزائه إن جازاه ؛ وإن مل جيازه ؟ ففضل اهللا واسع 

ولكن هذا التخريج ال خنرج به من املأزق ؛ ألن كالمنا " على ما إذا جازاه " فهذا خيلد أوىل  ذلك لمن يشاء ))

؛ الوجه الثالث أن هذا الوعيد مرتب ، واهللا عزوجل ذكر يف اآلية أنه سيجازيه هذا ؛ فيكون هذا التخريج ضعيفا 

ذه ؛ ألن األشياء ال تتم إال بوجود أسباا وانتفاء موانعها ؛ على سبب ، و السبب قد يوجد له مانع مينع من نفو 

فيقال: هذا جزاءه ؛ ولكن إذا دلت النصوص على أن هناك مانع مينع من اخللود الدائم قلنا نأخذ ذا املعىن ، 

را هل لو كان أحد األبوين كاف منهما السدس إن كان له ولد )) (( وألبويه لكل واحدأرأيتم قول اهللا تعاىل: 

يستحق ؟ مع أن اآلية ظاهرها العموم ؛ فيقال: إن نصوص الشرع يقيد بعضها ببعض ؛ وهذا الوجه أسلمها على 

تقدير أن اخللود هو املكث الدائم ؛ أما إذا قلنا إن اخللود هو املكث الطويل فإنه ال يرد على اآلية شيء مما ذكرنا 



ضب صفة من الصفات الفعلية اليت تقع مبشيئة اهللا تعاىل ، ومن فوائدها: إثبات الغضب هللا عزوجل ؛ و الغ .

؛ ولكن هل وكل صفة مرتبة على سبب فهي من الصفات الفعلية ألا توجد بوجود ذلك السبب وتنتفي بانتفائه 

الغضب على ظاهره ؟ أي صفة يف الغاضب يرتتب عليها االنتقام ؟ أو إا شيء بائن عن الغاضب واملراد به 

؛ فنقول: أما السلف فيقولون إن الغضب صفة للغاضب يرتتب عليه االنتقام وليس هي االنتقام ، ويدل االنتقام 

فلو قيل: إن الغضب هو االنتقام  (( فلما آسفونا انتقمنا منهم ))لذلك أن هذا ظاهر اللفظ وأن اهللا قال: 

ه كالم اهللا ؛ و اآلية صرحية يف أن االنتقام  لكان معىن اآلية: فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم ، وهذا معىن ينزه عن

كان سببه الغضب ، والسبب غري املسبب ؛ إذا فالغضب صفة قائمة باهللا عزوجل وليست هي انتقام ؛ أما أهل 

التعطيل والتحريف فقالوا إن الغضب هو االنتقام أو إرادة االنتقام ، االنتقام أو إرادة االنتقام ؛ ولكن أهل السنة 

نا نلزمكم بأن تقولوا بأن الغضب صفة قائمة باهللا ؛ ألنه ال ينتقم إال ممن غضب عليه ؛ فاالنتقام الزم من قالوا إن

لوازم الغضب ، وإرادة االنتقام كذلك ؛ ألن اهللا مل ينتقم منهم أو يريد االنتقام منهم إال أم أغضبوه ؛ وعليه 

قائل: الغضب مجرة يلقيها الشيطان يف قلب ابن آدم يغلو  فإن قال فيتعني علينا أن نؤمن بأن اهللا تعاىل يغضب .

منها دم القلب وتنتفخ األوداج وحيمر الوجه وينتش الشعر ، فهل تقولون بثبوت هذا هللا ؟ قلنا: ال ، هذا غضب 

فإن قيل: الغضب صفة نقص  املخلوق ؛ أما غضب اخلالق فال نعلم كيفيته ؛ لكن نؤمن بأنه جل وعال يغضب .

ن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ى عنه حني قال رجل أوصين قال ال تغضب فردد مرارا قال ال تغضب بدليل أ

؟ قلنا: هي صفة نقص بالنسبة للمخلوق ؛ أما بالنسبة للخالق فإا صفة كمال ؛ ألا تدل على كمال السلطة 

شخص دونك حزن ؛ ذاك  وكمال القوة ؛ وهلذا إذا أسأت إىل شخص أقوى منك غضب ، وإن أسأت إىل

آسف آسف جدا ، وإذا كان آسف  يغضب ألنه قادر على االنتقام والثاين حيزن ألنه عاجز عن االنتقام ...

آسف جاءت مرتني جدا بعدها تكون أربع مرات ؛ كنت أعمل للمصلحة فأرجوا السماح ؛ نسمح له ؟ من 

  اهللا معفو عنه . اعتذر ؟ كنت تريد أن تسكره وسكرته لكن على كل حال إن شاء

  ؟ لكم وهو مؤمن ... )) (( ... فإن كان من قوم عدوسؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

ال ال، إن كان املقتول من قومه ما هو املؤمن ؛ وهلذا ذكرنا أن اآلية دلت على ثالثة أنواع: املؤمن ،  الشيخ :

  واملعاهد ، واملؤمن من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد .

أصله مؤمن سواء كان من بيننا وبينهم ميثاق أو ال ، إذا مل يكن أهله كفارا فإن فيه الدية ؛ ولو قلنا مبا  الشيخ :

  قلت لكان سكت عمن بيننا وبينهم عهد .

  



  (( ... فجزاءهم جهنم خالدا فيها ... )) ؟سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

ة مبعىن املكث الطويل صحت ... ؛ مبنية على هذا على خالف يف إذا قلنا إن اخللود يف اللغة العربي الشيخ :

  اخللود يف التعبري .

  ؟ سؤال عن قتل العمد السائل :

ليس من باب أوىل ؛ ألن اهللا فرق بينهما ؛ وأشرنا إىل احلكمة يف ذلك أن قتل العمد ال تكفره الكفارة  الشيخ :

  ألنه أعظم .

  النار أبدا ؟هل الذي يقتل نفسه خيلد يف  السائل :

الذي قتل نفسه متعمدا فيها أنه خالد خملد أبدا ، نص على التأبيد ؛ ... ؟ ال ؛ ألنه رمبا يف تلك  الشيخ :

  الساعة ما عنده إميان .

  أال خيصص اآلية آيات التوبة والعمومات ؟ السائل :

سا عمدا ؛ أما من تاب فيمن تاب ؟ من تاب ليس فيه إشكال ؛ الكالم على أنه مات وهو قاتل نف الشيخ :

فإن اهللا يغفر الذنوب مجيعا وال إشكال فيه ؛ قصدي من يقتل مؤمنا متعمدا ؟ من قتل مؤمنا متعمدا وتاب تاب 

  اهللا عليه .

  هل يشرتط العلم بالعقوبة إلقامة القصاص ؟ السائل :

رم ترتب عليه أثره ؛ وهلذا ، وهذا عام يف كل شيء ، مىت علم اإلنسان أن هذا شيء حم ال ؛ ال يشرتط الشيخ :

جاء  أوجب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم على الذي أتى أهله يف رمضان أوجب عليه الكفارة مع أنه ال يدري

  يسأل ما الذي عليه .

  هل ما ينسب البن عباس صحيح من قوله بعدم قبول توبة القاتل عمدا ؟ السائل :

اهللا عنهما يقول إن قاتل عمدا ال توبة له ؛ ولكن قوله حممول  أي نعم هو صحيح لكن ابن عباس رضي الشيخ :

حق املقتول ؛ ألن القتل عمدا يتعلق به ثالث حقوق: حق اهللا ، وحق أولياء  على أن املراد ال توبة له باعتبار

لها آخر (( والذين يدعون مع اهللا إاملقتول ، وحق املقتول ؛ أما حق اهللا فالشك أنه يسقط بالتوبة ينص القرآن 

وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 

وأما حق أولياء املقتول فيسقط بتسليم القاتل نفسه هلم ؛ ألن حقهم أن  القيمة ويخلد فيه مهانا إال من تاب ))

ات فبقي حقه ؛ ألنه ال يعلم مساحا فيحمل ما جاء عن يقتلوه وقد سلم نفسه ؛ وأما حق املقتول فاملقتول قد م



ابن عباس رضي اهللا عنهما على هذا أنه ال توبة له باعتبار حق املقتول على أن القول الصحيح أن له توبة حىت 

  باعتبار حق املقتول ألن اهللا تعاىل يعفى عنه يوم القيمة حيث تاب توبة نصوحا .

وأولياء هذا املقتول كلهم متفقون على قتله إال طفال صغريا فهل ينتظر حىت يبلغ لو قتل شخص إنسانا  السائل :

  ؟

الطفل الصغري ينتظر حىت يبلغ ؛ لكن لو مسح أحد الورثة وهو ال يرث إال واحدا من ألف سقط  الشيخ :

  ري .وشيء نكرة يف سياق الشرط تشمل القليل والكث(( فمن عفي له من  أخيه شيء )) القصاص ؛ لقوله: 

الذين محلوا اآلية اخلاصة بكفر تارك الصالة على املستحل لرتكها أال يلزم منه تعطيل النصوص عن  السائل :

  الفائدة ؟

  إال ؛ وهلذا قلنا إنه بقي النص ال فائدة منه . الشيخ :

  لو مات القاتل يف السجن فهل جتب عليه الدية وإن مل يكن له مال ؟ السائل :

السجن تعينت الدية يف ماله ؛ إذا مل يكن عنده مال إما أن تسقط أو تؤخذ من بيت املال لو مات يف  الشيخ :

.  

(( وأن ليس لإلنسان إال قلنا إن الدية جتب على العبد يف اخلطأ أفال يعكر علينا هذا قول اهللا تعاىل:  السائل :

  ؟  (( ... وال تزر وازرة وزر أخرى ... ))وقوله:  ما سعى ))

يعكر عليه ؛ ألن هذا من باب التعاون ؛ ألن اخلطأ يقع كثريا فكان من رمحة اهللا عزوجل أن حيمل ال  الشيخ :

  النفقة .يف هؤالء كما حيملون 

( يا أهل الجنة خلود فال موت ويا أهل النار يوم القيمة يؤتى باملوت على هيئة كبش فيذبح ويقال:  السائل :

  أال يدل على أن اخللود هو املكث الدائم ؟ خلود فال موت )

أي هذا بعد أن خيلص أهل النار الذين يستحقون العذاب مث خيرجون ، هذا بعد أن ينتهي كل شيء  الشيخ :

  . ( يا أهل الجنة خلود فال موت ويا أهل النار خلود فال موت )يؤتى باملوت فيذبح بني اجلنة والنار ويقال: 

أال يدل بأن اخللود هو املكث الدائم ؟  ( خلود فال موت )ا السؤال ؛ يقول هل قوله: شيخ ما مسعن السائل :

  نقول ما يتعني . الشيخ :

سؤال عمن رمى نفسه أمام اهلدف ملن كان يريد إطالق نار على الصيد مثال فأصيب فمات هل يكون  السائل :

  ممن قتل نفسه ؟



الذي جاء به ؟ ال ما هو الذي جاء به ؛ أما لو فرضنا إن لكن هل أذن له أن يرمي اإلنسان ؟ هو  الشيخ :

الرجل هذا بعد أن رأى الشخص يريد أن يقتل الصيد قفس حىت يف فم املدفع مثال ، ال بأس ، فهو الذي قتل 

  نفسه .

  سؤال عن حكم قتل الكافر عمدا وهل يقتل املسلم ألجل ذلك ؟ السائل :

م بالكافر ؛ هذا عند الفقهاء عمد ؛ ألنه ليس له أن يقتل املعاهد ، ويف يكون عمدا لكنه ال يقتل املسل الشيخ :

النفس من هذا شيء ألن حرمة املعاهد ليست كحرمة املسلم ؛ وألن املسلم ال يقتل باملعاهد فريجع يف هذا إىل 

  رأي اإلمام إذا رأى أن يقتله يقتله .

 ألقى لمن تقولوا وال فتبينوا اهللا سبيل في ضربتم إذا آمنوا الذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 اهللا فمن قبل من كنتم كذلك كثيرة مغانم اهللا فعند الدنيا الحياة عرض تبتغون مؤمنا لست السالم إليكم

 الضرر أولي غير المؤمنين من القاعدون يستوي خبيرا ال تعملون بما كان اهللا إن فتبينوا عليكم

 درجة القاعدين على وأنفسهم بأموالهم المجاهدين اهللا فضل وأنفسهم بأموالهم اهللا سبيل في والمجاهدون

 وكان ورحمة ومغفرة منه عظيما درجات أجرا القاعدين على المجاهدين اهللا وفضل الحسنى اهللا وعد وكال

  رحيما )) . غفورا اهللا

 أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا ... ))(( يا  أعوذ باهللا من الشطيان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل:

  . (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... ))مناقشة عن معاين اآلية:  .

جزاءه جهنم  سبق يف اآلية اليت قبلها أن اهللا تعاىل توعد من قتل مؤمنا متعمدا بأمور عدها علينا ؟ الشيخ :

وسبق لنا املناقشة مناقشة أهل  اخللود ، والغضب ، واللعن ، والعذاب األليم ؛ مخسة أشياء طيب . خالدا فيها ،

   (( وغضب اهللا عليه ))التعطيل الذين قالوا إن اهللا ال يغضب وال يفرح عند قوله: 

  فما هو الذي تؤيده األدلة ؟ الشيخ :

    (( وغضب اهللا عليه ولعنه ))قول اهللا تعاىل:  الطالب :

  مثل ؟ قول اهللا تعاىل:  الشيخ :

ثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة مبشر من ذلك (( قل هل أنبئكم  الطالب :

   والخنازير وعبد الطاغوت ... ))

  غريها ؟  الشيخ :

  (( فلما آسفونا انتقمنا منهم )) قوله تعاىل:  الطالب :



ما صرح أن الغضب من اهللا ؛ وقوله:  (( غير المغضوب عليهم ))يعين انتقمنا ؟ وقوله:  (( آسفونا )) الشيخ :

  ما فيه إشكال .(( إن كان من الصادقين )) ؛  (( وغضب اهللا عليها إن كان من الصادقين ))

عدة  ورودها يف عدة مواضع من القرآن ومل تفسر بأا العقاب يدل على أيش ؟ ورودها يف القرآن يف الشيخ :

  مواضع ومل ترد مبوضع واحد بأن املراد ا االنتقام ماذا يدل عليه ؟ 

  يدل على أن املراد بالغضب حقيقة الغضب . الطالب :

  ملاذا أنكر هؤالء املعطلة أن يوصف اهللا بالغضب ؟  الشيخ :

  قالوا ألن الغضب غليان دم القلب وهذا ال ينال باهللا . الطالب :

  لغضب غليان دم القلب وهذا ال ينال باهللا فما هو الرد عليهم ؟قالوا ألن ا  الشيخ :

  أن يقال هذا الغضب يف حق املخلوق أما غضب اهللا فكما يليق به ،   الطالب :

  . (( ليس كمثله شيء ))فإن غضب اهللا ال مياثل غضب املخلوقني ، دليله قوله تعاىل:  الشيخ :

   االنتقام أو باالنتقام نفسه ؟ماذا فسروا الغضب بإرادة  الشيخ : ل

  ألم يثبتون صفة اإلرادة فيقولون املراد بالغضب إرادة االنتقام . الطالب :

  لكن ملاذا أجازوا ألنفسهم أن يفسروا الغضب باالنتقام ؟ ؟وملاذا فسروا باالنتقام نفسه  الشيخ :

هللا ؛ ألن االنتقام صفة منفصلة عن اهللا  ألم يقولون الغضب هو غليان دم القلب وغريه فال يثبتون الطالب :

  تعاىل ؛ 

  صحيح ، االنتقام هو عبارة عن العقوبة والعقوبة بائنة من اهللا ليست صفة يف ذاته فلهذا أثبتوها . الشيخ :

فما وجه ذلك  (( فلما آسفونا انتقمنا منهم ))ذكر بعض العلماء أن أكرب ما نرد به عليهم قوله تعاىل:  الشيخ :

  ؟ 

  إذا قلنا الغضب هو االنتقام ليست يف اآلية فوائد وتكون معىن اآلية: فلما انتقموا انتقمنا ؛  طالب :ال

  أحسنت ، و اآلية صرحية بأن سبب االنتقام هو الغضب . الشيخ :

وحنن ذكرنا قاعدة حول هذا املوضوع بأن كل ما وصف اهللا به نفسه فإنه جيب علينا إثباته واعتقاد أنه ال مياثل 

إىل معان أخرى نعينها بعقولنا وتراها متناقضة ؛ ألننا قلنا   ذا واجب علينا ؛ أما أن الصفة .صفات املخلوقني ، ه

كما قرر  ول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخركل من أثبت صفة ونفى األخرى فهو متناقض ؛ ألن الق

من فوائدها:  . (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ... ))تتمة فوائد اآلية:  به أهل العلم .

ويتفرع على هذه الفائدة:  . (( ولعنه ))قوله أن من قتل مؤمنا متعمدا فمن جزاءه أن يطرد عن رمحة اهللا ؛ لقوله: 



ل جيوز أن نلعن القاتل بعينه ونقول أنت ملعون ومغضوب عليك أو ال ؟ اجلواب: ال ؛ لكن نقول أنت قاتل ه

للمؤمن عمدا ومن قتل مؤمنا فجزائه جهنم إىل آخر اآلية ، فنفرق بني أن حنكم هذا الرجل بأنه ملعون أوال ؛ 

(( عذابا ئ العذاب فيمن يستحقه ؛ لقوله: ومن فوائدها: أن اهللا تعاىل هي ألنه جيوز أن يتوب فتزول اللعن .

ويتفرع على هذه الفائدة: أن النار موجودة اآلن ؛ وهو كذلك ، النار اليت يعذب ا الكافرون  . عظيما ))

 ورآها النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف صالة الكسوف . (( أعدت للكافرين ))موجودة اآلن كما قال تعاىل: 

والعظيم إذا استعظم الشيء صار بقدر عظمة هذا  (( عظيما ))اب النار ؛ لقوله: ومن فوائدها: عظم عذ

من فوائدها: إذا كان املؤمن املقتول من ورثة الكفار فإنه ال دية هلم ؛  املستعظم أي أنه شيء عظيم عظما كبريا .

 أعطيناهم الستعانوا به علينا . ألننا لو نه ال يرث املسلم إال إذا كان .أوال ألنه ال ميكن أن يرثوه وهم كفار أل

ما هي الفائدة  . (( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سيبل اهللا فتبينوا ... ))اآلية: مناقشة عن معاين 

بتصدير اخلطاب بالنداء ؟ ألن هذا مر علينا ؟ أوال تنبيه خياطب ؛ ثانيا أنه ؛ اإلغراء ؟ هذا للتنبيه ، ال ال ؛ 

 وما الفائدة من كونه يوجه النداء إىل املؤمنني ؟ لشيء ؛ وهلذا صدر مبا يقتضي التنبيه التنوع .الداللة على أمهية ا

أوال: التنبيه على أن امتثال ما ذكر سواء أمرا أو يا من مقتضيات اإلميان وهلذا خوطب به املؤمن ؛ ثانيا: عدم 

الفة هذا من نواقص اإلميان أي من منقصات امتثال هذا األمر يدل على نقص اإلميان ؛ نعم الداللة على أن خم

اإلميان ؛ ثالثا: اإلغراء ؛ صحيح اإلغراء ؛ ألنك إذا وصفت اإلنسان يا فالن يا مؤمن ، هذا حيثه وجيعله يقبل ،  

كما قلت لرجل يا أيها الرجل ، حتثه تقول مقتضى رجولتك تفعل كذا وكذا ؛ فصار الفوائد كم ؟ ثالثة ، وحنن 

(( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا فتبينوا ... تفسري اآلية:  ن ألننا شرحنا من قبل .ال نشرحها اآل

أي إذا خرجتم جماهدين يف سبيل اهللا ؛  (( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللا ))قال اهللا تعاىل:  . ))

(( وآخرون يضربون في األرض يبتغون من ألن الضرب يكون يف األرض وختتلف النيات فيه كما قال تعاىل: 

وهذه نزلت  (( فتبينوا ))هؤالء جتار ؛ هؤالء إذا ضربتم يف سبيل اهللا أي خرجتم جماهدين يف سبيال  فضل اهللا ))

صابوا قوما قالوا أسلمنا ولكنهم مل يقولوا ذا اللفظ بل قالوا صبئنا فظنوا أن معىن قوهلم يف قوم خرجوا للجهاد فأ

يف  (( فتثبتوا ))وفيها قراءة:  (( فتبينوا ))ي بقينا صابئني أي غري مسلمني فقاتلوا ؛ فيقول اهللا عزوجل: صبئنا أ

 (( فتثبتوا ))أوال ، و  (( فتثبتوا ))أو تقرأ  وا ))(( فتبينمث الذي بعد اآلية  (( فتبينوا ))املوضعني ، يعين تقرأ 

فاقرأ  (( فتبينوا ))ثانيا ؛ وعلى هذا فليس فيها إال قراءتان ، ليس فيها أربع قراءات ، مبعىن أنك إذا قرأت األول 

(( تقرأ األول  وال جيوز انتقاله (( فتثبتوا ))فاقرأ الثاين  (( فتثبتوا ))، وإذا قرأت األول  (( فتبينوا ))الثاين 

أي اطلبوا بيان  (( فتبينوا ))أو العكس ؛ فالقراءة إذا قراءتان فقط ؛ وقوله:  (( فتثبتوا ))ويف الثاين  فتبينوا ))



مبنزلة املعنيني اللذين يرتتب أحدمها على اآلخر ؛ ما هو  األمر ، والتبني نتيجة التثبت ؛ وهلذا كانت القراءتان

تبني أو التثبت ؟ التبني ؛ ألنه تثبت أوال ليتبني لك األمر ؛ فيكون يف اآليتني أي يف الذي يرتتب على اآلخر ؟ ال

جمموعهما فائدة عظيمة أنك تتثبت وبالتثبت يتبني األمر فال تستعجل ؛ وقد سب قلنا ذم أولئك املستعجلني يف 

سول وإلى أولي األمر منهم (( وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الر قوله تعاىل: 

أي تثبتوا وال تتقنوا على فعل شيء تندمون عليه وما  (( فتبينوا ))؛ يقول:  لعلمه الذين يستنبطونه منهم ))

أكثر ما يندم اإلنسان إذا أقدم على شيء قبل التبني حىت يف خاصة نفسه ، لو أراد أن يفعل فعل مث مبجرد ما 

بل أن يرتوى يف األمر ، قبل أن ينظر  النتائج فتجده يندم ، فكيف إذا كان طرأ على نفسه أو على قلبه فعل ق

الفعل متعلقا بغريه ؟ يكون أشد ، أشد ؛ كثريا ما يدخل اإلنسان بيته فيجد الولد يصيخ ، ويش بك ؟ قال 

طأ ممن ؟ من ضربين األخ ، مث يأيت األب ضربا على أخ الذي ادعى الصغري أنه ضربه ، وإذا تبني األمر وإذا اخل

الصغري ، نقول تثبت ال تقدر حىت تتبني ؛ وسبب ذلك أن اإلنسان تأخذه الغرية فيندفع ، والغرية إذا مل تكن 

مربوطة حبد من الشرع وحد من العقل أصبح غرية ، تعرفون الغرية ؟ الغرية فساد الطعام يف املعدة حىت إذا جتشع 

ننت ؛ فالغرية البد أن تكون مربوطة حبد من الشرع والعقل ؛ وهلذا اإلنسان ظهر له رائحة كريهة كأا اللحم امل

 و (( السلم ))السالم فيها قراءتان:  (( وال تقولوا لمن ألقى إليكم السالم لست مؤمنا )) (( تبينوا )) .قال: 

؛ فالسالم  أي مد إليكم السالم وأبلغه إياكم ألنه مسلم (( لمن ألقى إليكم السالم ))وقوله:  (( السالم ))

هنا مبعىن اإلسالم ؛ ال تقولوا له لست مؤمنا بل خذوهم بظاهر حاهلم ألن هذا هو الواجب علينا أن جنري يف 

الدنيا على ظاهرا احلال ألننا ال نعلم ما يف القلوب ؛ وأما يف اآلخرة فاألحكام جتري على ما يف القلوب كما قال 

 قبور وحصل ما في الصدور ))(( أفال يعلم إذا بعثر ما في ال: وقال تعاىل (( يوم تبلى السرائر ))تعاىل: 

وهلذا جيب على اإلنسان أن يعتين بعمل القلب أكثر مما يعتين بعمل اجلوارح ؛ ألن عمل اجلوارح قد يدخلها اهلواء 

، قد يتصنع اإلنسان بعمله للدنيا ، لكسب الناس ، للجاه ، للمال ، لغري هذا ؛ لكن عمل القلب أن ميكن أن 

كأن اهللا   (( تبتغون عرض الحياة الدنيا ))صاحلا ؛ قوله: يتصنع فيه اإلنسان ؛ ألنه ال يقع إال بإخالص إذا كان 

 (( تبتغون عرض الحياة الدنيا ))عزوجل يشري إىل توبيخ هلؤالء القوم الذين تعجلوا فإن منهم من يريد الغنيمة 

؛ فالدنيا الشك أا عرض وأا تزول أو يزول  ألن كل ما يف الدنيا فإنه عرض أي عارض يزول كما هو الواقع

اإلنسان عنها ؛ فأنت إما أن جتد الدنيا وإما أن تفقدك الدنيا ، كل إنسان إما أن يفتقر ويفقد ما عنده من الدنيا 

متاع الدنيا عرضا ؛ ملاذا ؟ ألنه يزول ؛ فما هو الشيء وإما أن ميوت فيفقده املال ؛ وهلذا مسى اهللا سبحانه وتعاىل 

بل تؤثرون الحياة الدنيا واآلخرة خير وأبقى )) ؛ (( فعند اهللا مغانم  (( الباقي ؟ هو ثواب اآلخرة ، قال تعاىل: 



سبحان اهللا ! ملا وخبهم على إرادة الغنيمة يف هذه القصة اليت وقعت وعدهم بأن هناك مغامن كثرية كما  كثيرة ))

مغامن كثرية ، وما  فاهللا سبحانه وتعاىل عنده (( وعدكم اهللا مغانم كثيرة تأخذونها ))قال تعاىل يف سورة الفتح 

، غنموا أمواال كثرية حىت قيل إنه يؤتى بالدنانري وتوضع يف املسجد  املسلمون يف غزوام  هاأكثر املغامن اليت غنم

كأا سفرة من الطعام ، ما هي باألكياس أو باجللود ، توضع على األرض هكذا كأا سفرة من طعام أو كأا 

(( كذلك كنتم من قال اهللا تعاىل:  .مة كثرية يف زمن الفتوحات اإلسالمية تل من رمل وغنم الناس غنائم عظي

أي كحال هؤالء القوم كنتم من قبل ، أي مسلمني أو كافرين ؟ كافرين ؛ كنتم أنتم كفارا قبل أن تكونوا  قبل ))

تم من قبل فمن (( فمن اهللا عليكم )) (( كذلك كنمؤمنني جتاهدون الكفار على أن تكون كلمة اهللا هي العليا 

    اهللا عليكم )) 

  


